
 

К О Н Т Р О Л Н А  Л И С Т А  

 

Снабдевање водом за пиће 

 

 

                                                                                          Идентификациони број листе : 1б 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бач 

Одељење за инспекцијске послове и 

комунално стамбене послове 

Инспекција за комуналне послове 

и заштиту животне средине  

Комунална инспекција 

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Закон о комуналним делатностима       

(Сл.гласник РС, БР.88/11 и 104/2016) 

Одлука о комуналним делатностима 

Општине Бач  (Сл. Лист Општине Бач 

бр.5/2014 , 28/2016, 4/2017 и 22/2017) 

Физичка лица    

1. Да  ли   је корисник извршио неовлашћено 

прикључивање на јавни водовод? 

 

 

 Да-0 Не-2 

2. Да ли је физичко лице као неовлашћено лице 

вршило отварање и затварање зтварача на уличној 

мрежи јавног водовода? 

 

 Да-0 Не-2 

3. Да ли је корисник извршио неовлашћено 

постављање, замену и отварање водомера? 

 

 Да-0 Не-2 

 

4. Да ли је физичко лице убацивало отпадне и друге 

штетне материје у уређаје јавног водовода или 

јавне чесме? 

 

 

 Да-0 Не-2 

 

5. Да ли је корисник вршио заливање башти из јавног 

водовода? 

 

 Да-0 Не-2 

 

6. Да ли је корисник вршио напајање стоке, прање 

веша, прење моторних возила и других возила на 

јавним чесмама? 

 

 Да-2 Не-0 

 

7. Да ли је корисник вршио прикључивање хидрофора 

на водоводну инсталацију у свим објектима који су 

везани у систем јавног водовода?  

 

 Да-0 Не-2 

 

8. Да  ли је физичко лице као неовлашћено лице 

вршило кретање и задржавање у непосредној 

близини објеката јавног водовода код којих је то 

изричито забрањено? 

 

          Да-0 Не-2 

 

9. Да ли је физичко лице ометало или спречавало 

овлашћено службено лице у вршењу послова у 

складу са законом и овом Одлуком? 

 

 

 Да-0 Не-2 

 

10. Да ли је физичко лице нарушавало или скидало  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



пломбе стављене од стране лица у случају обуставе 

снабдевања водом корисника? 

 Да-0 Не-2 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА : 

 

 

Могући број бодова             20 

 

 

Надзором утврђени БРОЈ БОДОВА :_________________ 

 

 

 

  

Степен ризика Распон бодова 

Незнатан 18-20 

Низак 16-18 

Средњи 14-16 

Висок 12-14 

Критичан 12 и мање 

 

 

 

 

ПРИСУТНО ЛИЦЕ                                                                 КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР 

 

________________                             M.П.                                    _________________     

  


